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Научноистраживачки рад Факултета техничких наука је оријентисан на
фундаментална, примењена и иновациона истраживања са посебном пажњом на
националне приоритете у домену науке и технологије.
Научне области су: Машинско инжењерство; Електротехничко и рачунарско
инжењерство; Грађевинско инжењерство; Геодетско инжењерство; Архитектура;
Саобраћајно инжењерство; Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Мехатроника; Графичко
инжењерство и дизајн; Примењена математика; Менаџмент и бизнис; Математичке
науке; Физичке науке; Техничка механика.
Унутар наведених области дефинисане су уже научне области актом о
организацији Факултета техничких наука. Поред истраживања у наведеним
областима на Факултету се одвијају и мултидисциплинарна истраживања унутар
Факултета, Универзитета, али и других институција у земљи и иностранству са
којима се може постићи компатитивност научних дисциплина.
У складу са Законом о научноистраживачкој делатности ("Сл. гласник РС",
бр. 110/2005, 50/2006 - испр. и 18/2010) и Законом о иновационој делатности ("Сл.
гласник РС", бр. 110/2005, 18/2010 и 55/2013), Програм научно-истраживачког рада
у периоду 2011-2015. година обухвата:
1. Програм основних истраживања,
2. Програм истраживања у области технолошког развоја,
3. Програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата
научноистраживачког рада,
4. Програм иновационе делатности,
5. Програм обезбеђења и одржавања научноистраживачке опреме и простора
за научноистраживачки рад,
6. Програм међународне научне сарадње,
7. Програм развоја информационих система,
8. Програм развоја научноистраживачког подмлатка,
9. Програм издавања научних публикација и одржавање научних скупова,
10. Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа
електронским научним базама података и
11. Програм подстицања активности научних стручних друштава која су у
функцији унапређења научноистраживачког рада, промоције и
популаризације науке и технике и брига о очувању научне технолошке
баштине.
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Програм основних истраживања

Основна истраживања Факултета техничких наука обухватају истраживање
структура, математичких модела и нумеричких поступака за њихово решавање у следећим
областима:


















Eластичне и пластичне деформације,
Линерано и нелинеарно провођење топлоте,
Изучавања процеса преноса топлоте и масе у контактним вишефазним и
вишекомпонентним системима,
Истраживање нових материјала и конститутивних једначина за савремене
материјале (материјали са меморијом, интелигентни материјали и системи),
Испитивања стабилности и управљивости система,
Вештачка интелигенција,
Tеорија стабилности конзервативних и неконзервативних сложених система,
Eлектромагнетска поља и електромагнетска компатибилност,
Развој нових алгоритама и поступака за оптимално управљање системима,
Линеарно и нелинеарно понашање сложених система и конструкција,
Истраживања у циљу развоја математичких и физичких модела у научним
областима које покрива факултет,
Осциловање и стабилност загрејаних плоча разних облика направљених од
ортотропног материјала,
Биомеханика,
Примена методе коначних елемената у проблемима инжењерства,
Моделирање и анализа неравнотежних процеса у гасним мешавинама,
Анализа структуре ударних таласа методама теорије и квантитативних метода
система и
Нелинеарна динамика (Примена квалитативних метода у анализи
диференцијалних једначина које моделују нелинеарне динамичке феномене у
инжењерству и биомеханици).

Програм основних истраживања реализује се кроз учешће интердисциплинарних и
мултидисциплинарних тимова на нивоу Факултета техничких наука. У тимове ће бити
укључени тимови са других научноистраживачких организација из земље и иностранства.
Програм основних истраживања је усмерен на стварање адекватних услова за
истраживања на пољу основних наука са циљем добијања резултата која се у што већој
мери могу примењивати у развоју иновативних и оригиналних технолошких и техничких
решења производа.
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Програм истраживања у области технолошког развоја

План научноистраживачког рада Факултета у периоду 2011.-2015. године у области
технолошког развоја усмерен је ка развоју нових технологија, развоју нових производа и
унапређењу производних и пословних процеса, са посебном пажњом на истраживања у
оквиру седам приоритетних области у домену науке и технологије: биомедицина, нови
материјали и нанонауке, заштита животне средине и климатске промене, енергетика и
енергетска ефикасност, пољопривреда – развој пољопривредне механизације,
информационе и комуникационе технологије, унапређење доношења државних одлука и
афирмација националног идентитета.
Департмани факултета у склопу истраживања у области технолошког развоја ће
истраживати следећа питања и области:
Департман за производно машинство



















Обрада скидањем материјала,
Обрада пластичним деформисањем,
Обрада ливењем,
Спајање материјала,
Термичка обрада материјала,
Јонски снопови и плазма дифузиони поступци,
Напредне нано и микротехнологије,
Еко-материјали,
Адаптивни и реконфигурабилни технолошки системи,
Производи и процеси засновани на знању,
Интелигентни производи и услуге,
Виртуално пројектовање технолошких процеса и производа,
Реверзибилно инжењерство моделирања производа,
Интелигентни и виртуални технолошки и производни системи,
Оптимизација технолошких процеса израде и конструкције производа,
Дигитални технолошки системи – CIM системи (CAD/CAE/CAM/CAPP/CAQ),
Савремене инжењерске методе пројектовања и истраживања и
Интердисциплинарна истраживања (у медицини, заштити животне средине итд.).

Департман за механизацију и конструкционо машинство








Развој, анализа и синтеза сложених механичких система и механизама са кинематичким
групама ниже и више класе,
Развој и анализа преносника снаге и кретања,
Оптимална синтеза полужних и брегастих механизама,
Развој изопараметарских елемената вишег реда за анализу структура ротационог
облика,
Развој теоретских основа кретања ванпутних возила по тврдим и меким подлогама,
Истраживање ергономских основа за развој моторних возила, трактора и мобилних
система,
Истраживање енергетских, економских и еколошких аспеката примене алтернативних
горива у моторима са унутрашњим сагоревањем,
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Истраживање у области хидродинамичког подмазивања лежишта мотора СУС,
Истраживање могућности унапређења постојећих мехатроничких система у возилу на
бази "паметних" материјала,
Истраживање могућности унапређивања нових концепата погонских (не СУС) система
возила за урбани транспорт људи,
Истраживање могућности коришћења вештачке интелигенције у дијагностици мотора
са унутрашњим сагоревањем,
Анализа и синтеза система ослањања моторних возила,
Савремене методе пројектовања машина и машинских конструкција (Virtual
prototyping),
Истраживања и развој транспортних и грађевинских машина,
Истраживања транспортно-манипулационих и складишних система (симулације и
логистика),
Развој, пројектовање и одржавање машина и опреме у прехрамбеној индустрији и
Истраживање и развој система континуалног даљинског мониторинга тешких
теренских мобилних машина са становишта вибродијагностике и заморне чврстоће.

Департман за енергетику и процесну технику











Развој нових теоријских основа за унапређивање спрегнутих процеса (нарочито у
области производње енергије),
Истраживање могућности коришћења обновљивих извора енергије уважавајући
мултидисциплинарност за пробитачну примену,
Изучавање принципа енегетског менаџмента са посебним акцентом на енергетску
ефикасност, обновљиве изворе енергије али и интердисциплинарност у примени,
Изучавања свих принципа рационализације коришћења енергије,
Доградња неких општих законитости термодинамике (нарочито термодинамике
вишекомпонентних система),
Принципи енергетске интеграције сложених процесних и енергетских система и
Основи развоја механике флуида и различитих хидропнеуматских система и
компонената,
Анализа и експериментално истраживање струјања кроз струјне машине,
Развој мерила протока вискозних флуида и
Теоријска и експериментална истраживања и својства надзвучних паро-водених
ињектора (топлотна пумпа за даљинска грејања).

Департман за техничку механику






Примена извода нецелог реда на механичке проблеме у којим се јављају меморијски
ефекти и дисипација,
Равански и просторно деформисани штапови како у духу класичне Бернули-Ојлерове
еластике и теорије Киркхофа и одређивање границе стабилности и послекритичног
понашања – методом Љапунов-Шмита,
Проблем да ли се бимодална оптимизација појављује код штапова чије конститутивне
једначине укључују смицање и компресибилност,
Кретање механичких система чије су једначине кретања добијене применом одређених
услова оптималности,
Варијациони принципи интегралног типа за механичке системе са коначним бројем
степени слободе,
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Зaкoни кoнзeрвaциje слaбo нeлинeрaних систeмa сa двa стeпeнa слoбoдe и
нeхoлoнoмних систeмa,
Рaзвoj aлгoритмa зa дoбиjaњe зaкoнa кoнзeрвaциje кojи сe бaзирa нa прилaгoђaвaњу
oснoвних пoстулaтa мeтoдa пoљa гeнeрaлисaнe кooрдинaтe или импулсa зa примeну нa
oвe систeмe,
Динaмичкo пoнaшaњe у зaвиснoсти oд типa нeлинeaрнoсти зa мeхaничкe систeмe сa двa
стeпeнa слoбoдe крeтaњa и стрoгим нeлинeрним кaрaктeристикaмa и
Истраживање jeднaчинe крeтaњa тeлa сa кoнтинуaлнoм прoмeнoм мaсe кoд кojeг сe
узимa у oбзир и прoмeнa мoмeнтa инeрциje тeлa. Кoришћeњeм тих jeднaчинa урaдићe сe
прaктичaн примeр мeхaнизмa сa прoмeнљивoм мaсoм.

Департман за рачунарство и аутоматику
















Моделирање, симулација и оптимизација. Развој метода и алата за моделирање,
симулацију и неконвексну оптимизацију система са концентрисаним и дистрибуираним
параметрима. Посебна пажња биће посвећена системима чија се динамика моделује
нецелим изводима,
Управљање у реалном времену. Развијање управљачких, софтверских и хардверских
решења за наменске управљачке системе од кућне електронике до сложене процесне
индустрије,
Управљање процесима. Развој управљачких алгоритама и система за управљање у
процесној индустрији од прераде нафте и биомасе до прехрамбене индустрије,
Дистрибуирани управљачки системи. Развој софтверских технологија и алата за развој
сложених, географски разруђених, управљачких система.
Биомедицински инжењеринг. Развој алгоритама за обраду биомедицинских сигнала,
односно развој биомедицинске опреме, уређаја и инструментације,
Интелигентни и напредни управљачки системи. Развој и имплементација управљачких
алгоритама и система закључивања базираних на методама вештачке интелигенције,
Геоинформациони системи и технологије. Развој алгоритама, уређаја и софтверских
решења за прикупљање геоподатака (ГПС), система за даљинску (сателитску и
подземну) детекцију,
Софтверско инжењерство. Развој метода и алата намењених дизајну и имплементацији
сложених софтверских система. Посебан нагласак биће на примени Model-driven
архитектура, доменски оријентисаних (Domain-specific) језика, интеграцији софтвера и
развоју система интеракције човек-рачунар.
Семантички Веб. Развој метода и софтверских алата Семантичког Веба. Посебан
нагласак биће на агентској парадигми и Семантичким Веб сервисима.
Технологије електронског пословања. Развој метода, софтверских технологија и алата
за подршку системима електронског пословања. Посебан нагласак биће на Веббазираним системима електронског пословања и мобилном рачунарству.
Рачунарска интелигенција. Развој метода рачунарске интелигенције и њихова примена
у развоју софтверских система. Посебна пажња биће посвећена развоју модела за за
управљање знањем и процесом учења, одлучивању у условима неодређености и
анализи и истраживању података.
Развој софтвера и информационих система. Примена резулатата из области
Софтверског инжењерства, Семантичког Веба, Технологија електронског пословања и
Рачунарске интелигенције у развоју модерних софтверских производа за следеће
области:
o Дизајн и имплементација софтвера
o Интелигентно прикупљање, креирање и коришћење дигиталних садржаја
o Инфраструктура
за
технолошки
подржано
учење
информационокомуникационих технологија
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o Електронски сервиси за еУправу и еАдминистрацију
o аутоматизација процеса пословања у организацијама из различитих пословних
домена
Конкурентно програмирање. Развој метода конкурентног програмирања и њихова
примена у развоју софтверских система.
Оперативни системи. Развој савремених оперативних система и проучавање њиховог
утицаја на развој софтверских система.
Архитектура рачунара. Истраживање савремених паралелних архитектура рачунара и
развој метода паралелног програмирања као и њихова примена у развоју софтверских
система.
Системски софтвер утицај паралелизма на концепцију и изведбу системског софтвера и
Рачунарске технике и рачунарске комуникације. Развој наменских рачунарских
структура и адекватне програмске подршке директно зависне од физичке архитектуре.

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације


Примена халкогенида у оптоелектроници, одређивање особина феритних нанофилмова
и њихова примена у електроници, методе формалне и функционалне верификације
система са дигиталним, аналогним и мешовитим сигналима.



Утицај структура у можданом стаблу и кичменој мождини на варијабилитет крвног
притиска и срчане фреквенције.



Истраживања у области производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне
енергије, електричних инсталација и постројења, а нарочито у вези оптималног и
динамичког управљања дистрибутивном мрежом.



Развој и истраживања регулисаних електромоторних погона, примењене енергетске
електронике и квалитета електричне енергије, истраживања система који резултују
повећањем енергетске ефикасности и уштедом енергије.



Моделовање и имплементација најновијих решења обновљивих извора електричне
енергије и њихове интеракције са електричном мрежом.



Истраживања у области микро и нано електронике, оптоелектронике, примењене
електронике, микропроцесорске и рачунарске електронике и рачунарског хардвера,
интеграција хардвера и софтвера, истраживања дискретних система и алгоритама,
методе формалне и функционалне верификације, наменски микрорачунарски системи
за рад у реалном времену (Embedded Systems), софтверски алати за моделирање,
пројектовање и симулацију интегрисаних кола и система са дигиталним, аналогним и
мешовитим сигналима, развој компонената и система за микроталасне технологије.



Развојна истраживања фиксних и мобилних комуникационих система, развој
специјалних алгоритама и поступака дигиталне обраде говора, звука, слике, видео и
биомедицинских сигнала, те пројектовање и развој модерних комуникационих
софтвера.



Развој нових решења сензора и мерних претварача, биомедицинске инструментације,
мерних система и алгоритама и реализација прецизних мерења и мерила и



Развој метода и софтверских алата за моделовање свих електромагнетаских поља и, на
основу тога, оптимизација конструкција уређаја у електротехници, као и решавање свих
питања везаних за електромагнетску компатибилност и заштиту животне средине од
електромагнетских загађења.
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Департман за грађевинарство














Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским
композитима.
Развој методологија и нових технологија у истраживању, пројектовању, грађењу и
управљању експлоатацијом грађевинских објеката.
Истраживање, развој методологије испитивања и примене материјала и производа у
грађевинарству.
Примена нових прописа и упутстава за примену EUCOD-за конструкције у нашем
грађевинарству.
Асеизмичко пројектовање и грађење грађевинских конструкција.
Развој нових технологија производње и примене грађевинских материјала и система у
циљу реализације енергетски ефикасних зграда.
Истраживање и развој метода за управљање и коришћење водних ресурса.
Истраживање тла и интеракције конструкције-тло у сложеним геотехничким условима,
Развој модела управљања саобраћајном инфраструктуром (саобраћајнице и објекти на
њима).
Истраживање у области грађевинског менаџмента.
Истраживање у области заштите на раду приликом реализације процеса грађења,
Примена окуларних директива Европске уније WFD у области вода и
Истраживање и примена геодетских метода за потребе грађења хидротехничких и
других објеката.

Департман за архитектуру и урбанизам











Испитивање, студирање, анализа, критичка валоризација урбаних подручја са циљем
формирања базе за предвиђање и пројектовање будућих односа на свим нивоима
грађене средине,
Истраживање проблема у областима архитектуре и урбанизма истраживање проблема
без обзира на њихову размеру, при чему се нарочито инсистира на повезивању и
континуитету свих просторних нивоа,
Истраживања се раде од планирања целих насеља или појединачних градских
фрагмената, преко планирања мањих сегмената града као што су урбани елементи,
отворени простори, инфраструктурни, саобраћајни и сви други системи, све до
социјалних, културних, технолошких, психолошких и здравствених аспеката,
Посебно поље основних истраживања чини тематско планирање проблема везаних за
побољшавање услова и квалитета живота у граду,
Основна истраживања у домену архитектонског пројектовања укључују испитивање
појединачних и групних архитектонских топологија и структура, њихово студирање,
анализирање, валоризацију, систематизацију, формирање топологија, са различитих
аспеката и гледишта: историјски значај, елементи обликовања, конструкције,
материјала, све до најмањих чиниоца као што су детаљи ентеријера и екстеријера,
Поље основних истраживања су заштита и очување градитељског наслеђа, од нивоа
који се односе на урбане фрагменте, све до појединачних архитектонских и културних
добара и
Посебно поље основних истраживања представља испитивање нових технолошких
система и њихове примене на грађену средину.
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Департман за саобраћај



















Дефинисање основних принципа националне стратегија развоја саобраћајног система,
Анализа, карактеристике, законитости саобраћајних токова и прилагођавање општих
стандарда условима саобраћаја у Србији,
Просторна дистрибуција ризика на путевима Србије,
Унапређење теоретских основа и емпиријских законитости у експертизама
саобраћајних незгода,
Принципи интегрисаног система превоза путника на коридору X,
Истраживања у области чинилаца превозне услуге у јавном превозу, значај и утицај
анализе "извориште-циљ путовања" у јавном превозу путника,
Лаки шински системи – будућност градског и приградског превоза путника,
истраживања у области паркирања у градовима,
Развој информационог система за праћење рада саобраћајних средстава,
Анализа технолошких процеса у водном саобраћају,
Истраживања у области поузданости бродских система и уређаја,
Увођење нових технологија и система транспорта,
Имплементација ГИС технологија у унутрашњој пловидби,
Анализа технолошких процеса у лукама и лучки информациони системи,
Савремене методе навигације и управљања пловилима,
Коридор VII – стратешки правац у размени роба се иностранством,
Анализа рада и мере за повећање ефикасности поштанског система,
Системи за електронско праћење поштанских пошиљака и
Технологија дигиталног потписа и заштита у е-пословању.

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент










Истраживања производних и услужних технологија предузећа. Структура рада и подела
рада. Појединачни и групни прилаз у разради производних и услужних технологија.
Развој и увођење нових производних и услужних технологија у примену;
Истраживања производних и технолошких структура предузећа; Анализа токова у
предузећу. Моделовање производних структура - процесни и предметни прилаз у
обликовању производних структура. Пројектовање производних структура.
Карактеристике производних структура. Развој и увођење нових и ревитализованих
производних структура у примену;
Истраживања организационих структура предузећа. Чиниоци, процеси и везе у
предузећу. Моделовање организационих структура. Развој прилаза за обликовање
организационе структуре. Токови информација и документације у предузећу.
Комуникациони систем предузећа. Карактеристике организационих структура. Оцена
ефективности организационе структуре; Развој и увођење нових и ревитализованих
организационих структура у примену;
Истраживања управљачких структура предузећа. Интеграција функција и пословних
процеса у предузећу. Моделовање управљачких структура. Развој прилаза за
обликовање управљачке структуре. Развој информационог система предузећа. Развој и
увођење нових и ревитализованих управљачких структура у примену;
Истраживања логистичких структура предузећа. Ланци снабдевања и канали
дистрибуције. Интерни логистички процеси у предузећу;
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Истраживања у области аутоматске идентификације. Идентификација и праћење
карактеристика производа/објекта у свим фазама његовог животног циклуса. Циљ
истраживања је унапређење управљања и ефикасности рада система софистицираном
обрадом прикупљених података добијених интеграцијом различитих технологија за
аутоматску идентификацију и праћење објеката.
Истраживања у области моделирања пословних процеса у индустријском предузећу, у
складу са процесним прилазом, са детаљном разрадом процеса везаних за производни
систем.
Развој средстава којим би се олакшао и побољшао рад са децом са тешкоћама у развоју
(тешкоће у развоју моторике, церебрална парализа, деца са оштећењем слуха,
дисхармонични развој, емоционалне тешкоће).
Повећање енергетске ефикасности у системима који користе ваздух под притиском
одговарајућом оптимизацијом рада.
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота намењених за
извршавање свакодневних радних задатака у унутрашњим радним просторијама.
Истраживања објективних услова за примене савремених информационих и
комуникационих технологија у производњи и пословању и развој нових софтверских
производа намењених повишењу конкурентности и ефективности производних и
пословних система (предузећа).
Истраживања у подручју предузетништва. Менаџмент иновација и промена.
Моделовање предузетничких односа у предузећу. Развој малих и средњих предузећа;
Истраживања у подручју пројектног менаџмента. Организација и управљање
пројектима. Управљање ризиком на пројекту. Модели пројектног организовања
предузећа;
Истраживања у подручју маркетинга. Анализа тржишта и понашања потрошача.
Маркетиншко планирање. ПР менаџмент.
Истраживања у подручју инвестиционог менаџмента. Стратешки менаџмент.
Финансијска тржишта, корпоративне финансије, новац и банкарство. Управљачко
рачуноводство, оперативна ревизија и контролинг. Међународне финансије. Портфолио
менаџмент. Управљање инвестицијама;
Истраживања људских ресурса предузећа. Анализа понашања запослених и пословна
етика. Комуникологија и пословно комуницирање. Организациона култура и лидерство.
Тимски рад. Управљање знањем. Учење целог живота и развој каријере;
Истраживања у подручју осигурања. Анализа ризика осигурања. Менаџмент
неживотних и животних осигурања. Катастрофални ризици и штете. Дизастер
менаџмент;
Истраживања у подручју менаџмента медија. Медијске технологије и средства. Медији
и јавно мнење. Анализа масовних комуникација. Мултимедији и глобални медији;
Развој ефективног предузећа. Анализа прилаза у обликовању структура предузећа CIM, Lean, Kaizen, TQM, 6 и други прилази. Развој подлога за интелигентно
привређивање и ефективни менаџмент. Пројектовање структура ефективног предузећа.
Управљање ефективним предузећем.
Истраживања у области управљања односима са корисником,
Истраживања у области поузданости,
Истраживања у области информационих система за управљање документима система
квалитета,
Истраживања у области имплементације система квалитета у складу са ISO 9001, ISO
14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 27001,
Истраживања у области квалитета софтверских производа,
Истраживања у области одржавања и сервисирања производа,
Истраживања у области Lean одржавања,, Lean логистике, Lean six sigma,
Истраживања у области развоја и примене индустријских и неиндустријских роботских
и аутоматизационих система.
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Истраживања у области хидрауличких система. Ова истраживања обухватају процесе
филтрирања и праћења издвајања чврстих честица у хидрауличним системима под
одређеним радним параметрима,
Истраживања у области аутоматизације производних и услужних процеса и
Истраживања у области развоја и примене мехатроничких система.

Департман за графичко инжењерство и дизајн














Унапређење знања и производње у графичкој индустрији. Развој софтверског модела
знања везаног за процес графичке производње кроз развој сегмената везаних за фазе
графичке производње - припреме, штампе и завршне графичке обраде,
Графичка амбалажа. Истраживања процеса израде, развоја и дизајна нових амбалажних
облика посебно у делу потреба малих и средњих предузећа
Светлост и објекат. Истраживање значајнијих сазнања о природном феномену односа
светлости и објеката, извора светлости у ЦтП технологији кроз сазнања у подручју
развоја најсавременијих сегмената припреме графичке производње,
Опажање и разликовање боја. Развој сазнања о перцепцији боја, разликовању боја,
тонова и осветљености, атрибута боја. мерења боја и утицаја различитих превлака на
отисцима на простор боја, развој контролних мерних трака за мерење квалитета отиска,
емоционални утицај боја, управљање бојама,
Пропагандне константе и графички стандарди. Истраживање о релевантним
параметрима утицаја пропагандних константи као елемемата пропаганде производа и
визуелни идентитет кроз графичке стандарде.
Графички системи и технике штампе. Развој графичких система и техника штампе које
се на њима реализују и то техника високе, дубоке, равне, пропусне и дигиталне штампе,
Дизајн графичких производа. Истраживање графичког, индустријског и веб дизајна.
Третман отпадних токова графичке индустрије – emerging supstance
Испитивање могућности коришћења отпада графичке индустрије у процесима
ремедијације контаминираних медијума.

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду














Управљање комуналним и опасним отпадом,
Примена обновљивих извора енергије у сврху производње топлоте и електричне
енергије,
Оптимизација термопроцесних постројења са енергетског, економског и еколошког
аспекта,
Инжењерство биосистема
Инжењерство за одрживу пољопривреду,
Енергија и обновљиви извори енергије у пољопривреди и руралним областима,
Процена утицаја на животну средину,
Инжењерство заштите на раду,
Процена ризика у индустрији,
Анализа токова материјала,
Екодизајн производа и процеса,
Оцена утицаја животног циклуса производа и процеса на животну средину,
Мерење и контрола различитих полутаната у функцији инжењерства ЗЖС,
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Процена, предикција и моделовање распростирања
полутаната кроз различите метриксе животне средине и
Мониторинг животне средине.

перзистентних

органских

Департман за опште дисциплине у техници


Теоретско рачунарство: примена теорије типова и теорије доказа у рачунарству.
Истрживања ће бити усмерена на развој модела за конструктивне интерпретације
класичне логике и њихове везе са прогамским језицима,
 Глобално рачунарство - моделирање и дизајнирање глобалних рачунарских система
(интернет, world wide web): истраживања ће бити усмерена на развој модела
дистрибутивних мобилних систем и истраживање техника програмских језика за
глобално рачунарство,
 Дигитална обрада слике: развој математичких метода погодних за анализу дискретних
фази-скупова, развој ефикасних метода за кодирање дигиталних објеката и развој
алгебарских приступа проблемима кодирања и пребројавања у теорији неуралних
мрежа,
 Вероватноћа и случајни процеси: системи са високим степеном неодређености ће бити
третирани применом фази случајне променљиве,
 Функционална анализа: примена теорије полугрупа оператора на решавање
апстрактних парцијалних диференцијалних једначина,
 Примена фази система и теорије великих девијација у дигиталној обради слике и
говора, решавање нелинеарних једначина и система у инжењерским проблемима
(механика флуида, дигитална обрада слике,…),
 Историја математике: историја српске математике и истакнутих математичара,
 Нумеричка математика: сингуларно-пертурбовани контурни проблеми. Разне методе
решавања: дискретизације, сплајн апроксимације, псеудо-спектралне апроксимације,
 Теоријска испитивања особина јако нелинеарних система са сложеним структурама,
 Моделирање и нумеричка симулација сложених система,
 Испитивање кинетике неизотермне кристализације стакала,
 Социјалне димензије технике,
 Социјалне димензије организације рада и
 Социо-економски аспекти транзиције у тржишну економију.

Програм трансфера знања и технологија и подстицања примене
резултата научноистраживачког рада

Департман за производно машинство








Аутоматизација пројектовања производа, машина, алата, прибора, технолошких
процеса, конструкција,
Моделирање и симулација помоћу рачунара,
Европски технолошки стандарди,
Технолошка припрема производње,
Алати за обраду резањем и трибологија,
Метрологија и квалитет производа,
3D CAD инспекција делова у производњи,
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Селекција и примена инжењерских материјала,
Инжењерство површина у производним технологијама,
Савремене методе обраде материјала,
Системи и технологије рециклаже,
Неконвенционалне производне технологије,
Плазма депозиција и наноматеријали,
Вештачка интелигенција у производним системима,
Методе мерења и аквизиције података и
Анализа технологија и производних система из аспекта заштите животне средине.

Департман за механизацију и конструкционо машинство




















Истраживање и развој машина, опреме и технолошких линија складиштења, претовара
и унутрашњег транспорта материјала,
Развој метода пројектовања применом рачунара,
Истраживање и развој грађевинске механизације,
Истраживање и развој машина, опреме и технолошких линија у области прехрамбене
индустрије,
Истраживање и развој пољопривредних машина за дораду пољопривредних производа,
Истраживање и развој пољопривредних машина за убирање специјалних
пољопривредних култура,
Истраживање могућности унапређења машина, уређаја и поступака за олакшавање и
аутоматизовање документовања пољопривредне производње,
Истраживање поступака за рециклирање материјала у пољопривреди,
Истраживање могућности унапређења поступака процеса производње енергије у
пољопривреди,
Истраживање и развој моторних возила, њихових делова и опреме,
Истраживање и развој мотора СУС,
Побољшање техничке безбедности возила за превоз опасних материја у друмском
саобраћају,
Истраживање ергономских аспеката развоја пољопривредних трактора,
Истраживање могућности побољшања вучних перформанси пољопривредних трактора,
Развој вишепозиционих машина за термоформирање пластичне фолије,
Развој пратеће опреме за прихватање, паковање и сортирање за технолошку линију
термоформирања фолије,
Развој млинова за рециклажу неметалног материјала у преради дрвета и Пет
материјала,
Конструисање, обликовање и дизајн савремених производа у машину и
Интерактивно солид моделирање производа у виртуалном окружењу применом dexel
модела.

Департман за енергетику и процесну технику






Примена принципа рационализације коришћења енергије у индустрији (спроводи се
како у домаћим, тако и значајним међународним пројектима),
Koришћење обновљивих извора енергије (посебно геотермалне енергије и биомасе),
Увођење система енергетског менаџмента,
Рад на осигурању примене савремених енергетских технологија (а посебно постројења
за дистрибуирану когенерацију),
Рад на подручју унапређења комуналног снабдевања топлотном енергијом,
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Развој и примена поступака идентификације енергетског стања комплексних
потрошачких система (непосредним мерењима, њиховом обрадом и моделирањем, те
конкретном применом поступака енергетског унапређења стања),
Примена приципа енергетске интеграције на унапређивање рада и ефикасности
сложених процесних постројења и система (нарочито у шећеранама и рафинеријама
нафте),
Развој малих котловских постројења са отпадном биомасом као горивом,
Развој гасоводних система,
Унапређивање појединих хидропнеуматских компонената (вентилатори, компресори),
Афирмација примене пнеуматског транспорта,
Анализа и експериментална истраживања струјања кроз цевне мреже,
Опрема за аерацију воде за пиће и
Пројектовање, лабораторијска и прототипска испитивања мерила потрошње дизел
горива и мерила протока гаса.

Департман за техничку механику











Стабилност и асимптотско понашање вискоеластичних штапова који су описани
једначинама нецелог реда. Ова проучавања су од значаја у идустрији код развоја нових
материјала и развоја материјала са жељеним својствима,
Математичке методе које су примењиве у теорији оптималних облика еластичних
штапова. Ова истраживања су од значаја у многим областима машинства,
грађевинарства и архитектуре,
Математички модели хомогених мешавина гасова и анализа простирања нелинеарних
таласа у гасовима и мешавинама,
Реолошка својства живих ћелија и такозвани степени закон (power-law). Основна
хипотеза која ће бити испитивана је да затезни преднапон утиче на полимерну
динамику цитоскелетних влакана,
Осцилације и стабилност прстенасте плоче која ротира константном угаоном брзином а
која је на својим ободима оптерећена спреговима. Анализираће се фреквенција
попречних несиметричних осцилација и критичне вредности параметара оптерећења
при којима плоча губи стабилност,
Решаваће се проблем удара тачке у масивни храпави објекат, као и удар неконвексних
објеката. Ова истраживања имају значај и многим областима технике, од машинства до
судара возила,
Анaлизирaће се oсцилaтoри сa двa стeпeнa слoбoдe крeтaњa. Прoучaвaће сe и систeми
кoд кojих je крeтaњe oписaнo кoмплeксним функциjaмa, прoблeми кoнтрoлe и смaњeњa
тj. oтклaњaњa oсцилaциja. У oквиру oвoг истрaживaњa мoдeлирaће се нeкoликo нaчинa
кoнтрoлe oсцилaциja пoмoћу пригушних eлeмeнaтa, ”упрaвљaњe oсцилaциjaмa“ и
Рaзмaтрaће сe мoгућнoст и eфикaснoст пригушeњa при рaзним пoбудaмa. Прaктичнoм
примeнoм oписaнe идeje кoнтрoлисaнo се може oствaрит вибрaциoнa изoлaциja мaшинa
у рaднoм кao и у прeлaзнoм рeжиму. Рaзматрaће сe динaмикa прoмeнe мaсe тeлa и
динaмикa тeлa нaкoн прoмeнe мaсe. Рeзултaти су примeњeни нa динaмику рoтoрa сa
дискoнтинуaлнoм прoмeнoм мaсoм (нa примeр услeд лoмa дeлa при зaмoру мaтeриjaлa).
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Департман за рачунарство и аутоматику



















Аутоматика и управљање системима. Пројектовање, развој и имплементација
управљачких система у спектру од индустријских регулатора, система за надзор и
виузелизацију, дистрибуираних система до економских система,
Биомедицински инжењеринг. Пројектовање, развој и имплементација биомедицинске
опреме, уређаја и инструментације,
Геоинформациони системи. Пројектовање, развој и имплементација уређаја за
прикупљање геоподатака (ГПС), система за даљинску (сателитску, подземну)
детекцију, ГИС-ова,
Интелигентни управљачки системи. Пројектовање, развој и имплементација
управљачких система, система закључивања базираних на методама вештачке
интелигенције,
Пројектовање и развој. Обухвата пројектовање и развој системског софтвера,
инжењерског софтвера, софтверских компоненти и система намењених подршци
пословним функцијама административних институција/органа и привредних субјеката,
као и развој специјализованих софтверских компоненти и система из области
дигиталних библиотека и архива, управљања електронским документима, управљања
добрима и сервисима, подршке образовном процесу и процесу учења, креирању и
коришћењу дигиталних документа правне регулативе, рачунарских и комуникационих
мрежа, интелигентних сензорских мрежа, итд. Посебне активности биће усмерене на
пројектовање и и развој електронских сервиса за еУправу и е Администрацију.
Курсеви за перманентно учење. Обухвата посебне образовне курсеве који ће се нудити
запосленима и осталим заинересованим професионалцима из области ИТ са циљем
перманентног образовања из области савремених метода и алата за развој софтвера и
курсеве из области рачунарских мрежа. Ови курсеви ће бити прилагођени потребама и
нуђени у blended облику и у облику учења на даљину.
Консултантске услуге.
Консултантске услуге из области системског софтвера,
софтверског инжењерства, семантичког веба, технологија електронског пословања,
безбедности у Интернет окружењу, пројектовања и имплементације софтвера и
информационих система, интеграције софтвера, инфрастуктуре за електронско учење,
рачунарских и комуникационих мрежа.
Рад у области програмабилних рачунарских компоненти,
Развој и испитивање архитектуре специјализованих процесора,
Развој наменских компајлера,
Системи за обраду аудио/видео сигнала у реалном времену,
Системи дигиталне телевизије,
Комуникациони и аквизиционо-управљачки системи и
Мреже за бежични пренос информација са сензора.

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације



Развој софтверских алата и система за управљање производњом, преносом,
дистрибуцијом и потрошњом електричне енергије, пројектовање електричних
инсталација и постројења, методе и алгоритми за оптимално и динамичко управљање
дистрибутивном мрежом,



Реконструкција и планирање увођења савремених технологија у регулисане
електромоторне погоне, мерење, анализа стања парaметара квалитета електричне
15

енергије и развој поступака и уређаја за праћење параметара квалитета електричне
енергије, израда елабората, студија и експертиза из области енергетске електронике и
електричних машина,


Развој интегрисаних пасивних компонената, развој микросензора, пројектовање и
развој интелигентних система за мерења у нафтној привреди, развој и примена WDM
компонената и система у оптоелектроници, развој софтверских алата за моделирање,
симулацију, пројектовање, формалну и функционалну верификацију интегрисаних кола
и система са дигиталним, аналогним и мешовитим сигналима,



Софтверске апликације за мобилну телефонију, развој алгоритама, метода и уређаја за
говорне технологије, обраду слике и за дигиталне и радио комуникције, пренос знања
из области модерних комуникационих технологија у привреду,



Експертизе у мерењима на електродистрибутивној мрежи, пројектовање и развој
компонената и система за биомедицинску инструментацију, ревитализација уређаја,
машина и система у процесној индустрији, метролошка подршка производњи, израда
студија у области мерне технике и инструментације и



Прорачунавање, израде студија и мерење електромагнетских поља свих фреквенција, а
посебно у области дистрибутивних електромагнетских система и у области мобилне
телефоније.

Департман за грађевинарство















Прилагођавање наше техничке регулативе европској регулативи у области
грађевинског конструктерства,
Истражни радови и израда елабората из области геомеханике,
Снимање и израда геодетских подлога,
Испитивање и атестирање грађевинских материјала,
Пројектовање свих врста грађевинских објеката и хидротехничких система,
Надзор над извођењем грађевинских објеката и система,
Технички пријем грађевинских објеката и и хидротехничких система,
Израда пројеката стања постојећих објеката,
Израда пројеката санације постојећих објеката,
Израда пројеката организације и технологије грађења,
Израда претходне студије оправданости изградње објеката и система,
Израда студије оправданости, студија утицаја на животну среду и студија енергетске
ефикасности грађевинских објеката,
Експертизе и студије и
Инжењеринг целокупног објекта и система грађења.

Департман за архитектуру





Анализирање, систематизација, евалуација постојећих односа у грађеној средини, било
да се ради о урбаним, руралним или природним окружењима, у циљу формирања
препорука и принципа,
Примењена истраживања на примерима појединачних и групних урбанистичких или
архитектонских тема, топологија и програма, без обзира на њихову размеру,
Истраживања проблематике функционисања урбаних и архитектонских структура у
контексту Србије и региона, али су често у поређење и систематизацију резултата
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укључују и примери из других средина, доприносећи вишем нивоу и квалитету
аналитичког процеса,
Очување и заштита градитељског наслеђа као важно поље примењених истраживања, а
односе се на третман, ревалоризацију и репрограмирање одређених урбанистичких и
архитектонских целина,
Посебно поље примењених истраживања је испитивање технологија и материјали који
утичу на адекватно функционисање објеката и
Резултати аналитичког процеса представљају основу за решавање конкретних проблема
из подручја архитектонског и урбанистичког пројектовања, утемељених у постојећем
градитељском наслеђум али и уз примену савремених технологија и метода
пројектовања.

Департман за саобраћај




























Разрада, анализа стања и израда националне стратегије развоја саобраћајног система,
Повећање енергетске ефикасности саобраћајног система,
Имплементација основних истраживања у реалне системе кроз сарадњу са државним
органима, локалним самоуправама и предузећима кроз елаборате, студије, идејне и
главне пројекте,
Нови системи и начини регулисања саобраћаја – унапређење израде пројектне
документације,
Безбедност "рањивих" учесника у саобраћају (програми безбедности деце у саобраћају
у зони школа),
Програм санације опасних места на националним путевима Србије,
Примена напредних техника у експертизама и реконструкцијама саобраћајних незгода,
Увођење информационог система за праћење рада возача и транспортних средстава,
Пројекти увођења нових система превоза путника и студије јавног градског превоза
путника за потребе локалних самоуправа,
Студије унапређења система паркирања у градовима,
Развој информационог система за праћење параметара рада и поузданости бродских
система и уређаја,
Истраживање услова пловидбе у каналима,
Истраживања везана за маневарска својства бродова,
Технолошка пројектовања лучких система,
Увођење мултимодалних технологија, пре свега приемена РОЛА технологије у
транзиту камионских токова кроз Војводину,
Развој рада индустријских колосека региона Војводине, с обзиром на најновију
националну класификацију пруга и снижење ранга пруга војвођанског региона,
Унапређење транспорта опасних материја,
Хибридна пошта и подсистеми хибридне поште,
Примена ГИС-а (географских информационих система) у анализи локација пошта и
одређивању доставних реона,
Франшизинг у пошти, ширење мреже и повећање броја услуга,
Услуге Direct Mail-а (директна пошта) и каталошка продаја,
Пошта и услуге шпедиције,
Примена логистике у пошти,
Примена поштанског адресног кода,
Прогноза захтева за сервисима поште,
Пројектовање организације поштанског саобраћаја и
Оптимизација поштанске мреже.
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Департман за индустријско инжењерство и менаџмент


















Примењена истраживања производних, организационих и управљачких структура
индустријских систе-ма. У оквиру ове области ће се радити на пројектовању
производних структура предузећа, развоју програма производње, пројектовању
технолошких структура индустријских система, пројектовању управљања производњом
и пројектовању организационих структура индустријских система.
Примењена истраживања у области аутоматизације. У оквиру ове области ће се радити
на пројектовању и аутоматизацији процеса производње у индустрији као на
пројектовању и аутоматизацији неиндустријских система при чему ће се у случају
потребе користити и RFID, GPS, ... технологије.
Примењена истраживања у области кућне аутоматизације. У оквиру ове области ће се
радити на аутоматизацији и сигурносним системима као и системима за надгледање у
оквиру зграда.
Примењена истраживања у области роботике и мехатронике. У оквиру ове области ће
се радити на роботизацији и пројектовању роботизованих индустријских система. Осим
тога, радиће се на пројектовању уређаја из области нетрадиционалне, хуманоидне и
сервисне роботике укључујући развој робота специјалне намене као и на развоју
мехатроничких система у складу са потребама индустрије.
Примењена истраживања у области интелигентних система. У оквиру ове области ће се
радити на развоју и пројектовању индустријски релевантних система заснованих на
методама вештачке интелигенције и програмабилних уређаја, а посебно на развоју
интелигентних производних система .
Примењена истраживања у области руковања материјалом. У оквиру ове области ће се
радити на пројек-товању руковања материјалом у оквиру производних система уопште,
а посебно на развоју складишних и транспортних система.
Примењена истраживања из области интегралне системске подршке. У оквиру ове
области ће се радити на пројектовању структура интегралне системске подршке,
развоју симулационих модела за управљање ланцима снабдевања, набавком,
складиштењем и транспортом, као и поступака за оцену успешности поменутих модела
у односу на реалне системе. Поред овог радиће се и на развоју дијагностичких
поступака и уређаја за потребе одржавања средстава рада.
Примењена истраживања из области информационо-управљачких система. У оквиру
ове области ће се радити на пројектовању информационо-управљачких система
производних и непроизводних предузећа.
Пројектовање увођења система управљања: квалитетом (ISO 9000), заштитом животне
средине (ISO 14000), здрављем и безбедношћу запослених (BSI OHSAS 18000),
безбедношћу у производњи хране (ISO 22000) и безбедношћу информација (ISO 27000).


Департман за графичко инжењерство и дизајн





Имплементација знања савремених графичких технологија у графичку индустрију и
друге индустријске гране које користе производе графичке индустрије
Развој апликативних софтверских програма за унапређење графичке производње.
Развијаће се програмска решења за унапређење укупног процеса графичке производње
кроз апликације управљања, пословања и мерења у графичким процесима,
CtP – технологије. Истраживања ће се реализовати за конкретно заинтересоване
производне субјекте, кроз услове развијања, хемијске процесе у зависности од CtP
технологије, ФОГРА концепт контроле процеса развијања, стандардизацију хемијске
обраде, састав отпадних вода (конвенционална плоча, среброхалогена, фотополимерна,
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термална и Антхем), офсет плоче без конвенционалног развијања и уређаји за CtP
технологије,
Испитивање отпадних вода и других полутаната графичке индустрије,
Колор менаџмент. Имплементација кроз развијање ICC профила боја, електронску
корекцију боја, поступке калибрације и профилисања улазних и излазних уређаја,
Пројектовање графичких уређаја и система. За потреба развоја у графичкој индустрији
развијаће се решења графичких уређаја и система,
Дензитометрија и колориметрија. Усавршавање и развоје дензитометријских и
колориметријских мерења у графичкој индустрији, стандардизација у подручју
дензитометријских и колориметријских мерења, употреби дензитометара, употреби
спектрофотометра,
Мерење основних карактеристика отиска. Унапређивање процеса контроле отисака,
Дигитални радни ток. Развијаће се поступци и методе увођења дигиталних радних
токова у графичкој производњи,
Истраживањ техника штампе. Посебна пажња ће се усмерити на технике, офсет,
флексо и дигиталне штампе, као најраспрострањенијих техника штампе,
Истраживање у процесу завршне графичке обраде. Истраживање ће се усмерити
посебно у развој графичке амбалаже што је значајан стратешки циљ за све индустрије
којима је графичка амбалажа репрезент производа и
Рециклирање у графичким технологијама. Значајна пажња ће се усмерити на процесе
рециклирања у графичкој производњи.

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду




























Управљање комуналним отпадом,
Испитивање депонијског гаса са аспекта енергетске ефикасности,
Процена концентрационих нивоа и предикција распростирања перзистентних
органских полутаната кроз матриксе животне средине,
Ремедијација земљишта контаминираног нафтом и нафтним дериватима,
Израда интегралног катастра загађивача,
Анализа утицаја индустријских објеката на животну средину,
Стратешка процена утицаја на животну средину,
Анализа квалитета процедних вода,
Мониторинг хемијских и биолошких параметара животне средине,
Процена ризика и идентификација загађивача,
Обновљиви извори енергије,
Законодавне регулативе из облсти ЗЖС,
Менаџмент елементарним непогодама и акцидентима,
Математичко моделовање процеса у ИЗЖС,
Анализе ризика,
Интегрална контрола и превенција загађења,
Најбоље расположиве технике,
Чистија производња и увођење стандарда,
Механизми чистијих технологија и други механизми у области климатских промена,
Енергетска безбедност у области животне средине,
Одрживо коришћење природних ресурса,
Анализа животног циклуса производа и биланси,
Минимализација и управљање хемикалијама и опасним отпадом,
Услови за давање концесија у поступку приватизације, са аспекта животне средине,
Управљање комуналним и другим категоријама отпада и отпадних вода,
Рециклажа и економска валоризација отпадних токова,
Рана најава и управљање индустријским и другим удесима,
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Подизање јавне свести и комуникационих способности у области животне средине и
одрживог развоја,
Методологија приступа информацијама и израда катастара информационих система у
свим областима животне средине и одрживог развоја,
Методологија едукације и тренинга у свим областима животне средине и одрживог
развоја,
Јачање инфраструктуре и капацитета,
Развој и побољшавање законодавства и инжењерске примене у свим областима
животне средине и одрживог развоја, укључујући и примену ЕУ и међународног
законодавства у условима европских интеграција,
Истраживања у оквиру прекограничне, регионалне и међународне сарадње у области
животне средине и одрживог развоја,
Укључивање животне средине у остале секторске политике (енергетика, саобраћај,
просторно планирање, ресурси, и др.),
Мониторинг свих чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште) и природних
ресурса (шуме, воде, минералне сировине, обновљиви извори енергије, простор, и др.),
Развој поступака и машина за производодњу и прераду специјалних биљних врста, а
посебно лековитог и ароматичног биља,
Развој и пројектовање поступака за сушење лековитог и ароматичног биља,
Развој поступака и машина за спремање и прераду чврсте биомасе,
Израда студија и пројектовање поступака за прикупљање, складиштење и прераду
чврсте биомасе,
Израда идејних решења и консултације за енергетско коришћење чврсте биомасе,
Израда идејних решења и консултације за производњу и коришћење биогаса,
Израда студија за коришћење обновљивих извора енергије у пољопривреди и
руралним областима,
Дефинисање потенцијала обновљивих извора енергије у пољопривреди,
Развој нових поступака за убирање, транспорт и складиштење биомасе,
Израда упутстава за коришћење машина и опреме у пољопривреди,
Сертификација у области заштите на раду у пољопривреди и прерађивачкој
индустрији,
Развој, пројектовање и конструисање пољопривредних машина и опреме и
Израда и испитивање прототипа машина и опреме.

Департман за опште дисциплине у техници







Развијање математичких фондова за учење на даљину и њихова имплементација у
настави и мобилности у складу са европским стандардима,
Примена дигиталне обраде слике у медицини (CT, MRA, PET),
Примена математичког моделирања у управљању знањем (knowledge mаnagement),
Примена теорије типова у аутоматском доказивању и верификовању,
Математичко моделирање и нумеричка симулација берзанских процеса и
Анкете о социо-еколошким апспектима транзиције у тржишну економију.

Програм иновационе делатности

Факултет техничких наука у складу са Закон о иновационој делатности Сл. Гласник
РС бр110-2005, 10/2010 и 55/2013). као високошколска и научноистраживачка установа
биће носилац иновационих пројеката који су у складу са програмом истраживања
појединих департмана Факултета, Стратегијом научног и технолошког развоја Републике
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Србије 2009.-2015. године као и Стратегијом развоја Града Новог Сада. У тим оквирима
Факултет ће радити у циљу јасног и интензивног повезивања науке, истраживања и
иновативности са привредним субјектима Града, Покрајине и Републике Србије.
С тим у вези, жеља је Факултета техничких наука да се формирају центри
изузетних вредности (центри изврсности) за остварене врхунске међународно признате
научне и стручне резултате у областима у којима наш Факултет већ постиже веома добре
резултате.
Уколико одговарајуће студије потврде интерес и целисходност формирања:
развојно-производних центара; истраживачко-развојних и иновационих центара као
организација за обављање иновационе делатности Факултет техничких наука ће оснивати и
такве научноистраживачке јединице.
Значајни резултати Факултета постигнути су у развоју и инфраструктурној подршци
иновационој делатности кроз формирање пословно-технолошких инкубатора (NOSIC) и
научно-технолошког парка.
У складу са важећом регулативом Факултет ће чинити све што је у његовој моћи да
заштити и регулише питања заштите интелектуалне својине проистекле из рада на
пројектима Факултета, као и на пријави патената на домаћем и међународном нивоу.
Факултет ће и даље у сарадњи са Министартвом за науку и технолошки развој
подстицати иновациону делатност и такмичарски дух кроз организацију Такмичења за
избор најбоље технолошке иновације.

Програм обезбеђења и одржавања научноистраживачке опреме
и простора за научноистраживачки рад
Један од предуслова за успешан и квалитетан научно-истраживачки рад је
савремена научноистраживачка опрема. С тим у вези Факултет врши набавку опреме уз
подршку Министарсва за науку и технолошки развој, Покрајинског секретаријата за
образовање, Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, Покрајинског
секретаријата за финансије као и коришћењем сопствених средстава и средстава добијених
учешћем у међународним пројектима.
На факултету постоје одговарајући Планови за набавку капиталне истраживачке
опреме, затим План за поправке и одржавање опреме и простора који је усвојио Савет
факултета. Наведени планови ће бити основа за обезбеђење и одржавање научноистраживачке опреме и простора за научно-истраживачки рад.
У периоду 2015-2019. године планира се и изградња нових факултетских простора
како за потребе образовног тако и научноистраживачког рада. За ову активност постоје
развијени пројекти и потребне сагласности као и потписан уговор са Министарством за
науку и технолошки развој, Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој и
Универзитетом у Новом Саду о изградњи II Фазе Научно-технолошког парка Универзитета
у Новом Саду, део на ФТН.
Факултет ће и даље посвећивати пажњу калибрацији расположиве мерне опреме
која се користи у истраживањима, као и акредитацији потребних лабораторија.
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Програм међународне научне сарадње
Научноистраживачка делатност ће се одвијати у оквиру међународних пројеката
регионалног, европског и светског карактера у којима је могуће учешће наше земље на
основу споразума о различитим видовима сарадње:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пројекти HORIZON 2020,
Пројекти EUREKA,
Пројекти COST,
Пројекти CARDS,
ERASMUS+ ,
IPA пројекти,
DAAD пројекти,
NATO пројекти,
CEEPUS пројекти,
WUS пројекти
Билатерални пројекти,
Мултилатерални пројекти,
Пројекти суседских програма и
Пројекти других доступних програма.

Наравно, поред реализације већ уговорених међународних пројеката, Факултет ће се
и у наредном периоду благовремено информисати о свим могућностима учешћа у
међународним програмима и пројектима. У циљу укључивања што већег броја запослених
у реализацију међународних пројеката и програма Факултет ће у сарадњи са надлежним
институцијама и канцеларијама организовати радионице, инфо-дане, консултације, обуке и
сл.
Имајући у виду укупан број међународних пројеката који су се до сада реализовали
и који су у току Факултет ће тежити да буде препознат од стране међународне заједнице
као добар, поуздан и високо стручан партнер.

Пројекат развоја информационог система
У наредном периоду службе за одржавање и унапређење Информационог система
Факултета ће радити на проширењу асортимана Сервиса како у склопу интранет-мреже
тако и на web страни. Планирана је имплементација портала ФТН ИС са подршком
динамичким web-сервисима за све видове корисника (госте, студенте, наставнике и остале
запослене) и потпуни прелазак на електронско пословање.
Други задатак представљаће подршка интегралном информационом систему
Универзитета у Новом Саду и Универзитетском информациони систем који обухвата све
Универзитете у земљи.
У домену обезбеђења вишег нивоа безбедности и заштите предвиђено је увођење
НАСТАВНИЧКЕ и СТУДЕНТСКЕ вишенаменске СМАРТ картице.
У претходном периоду на Факултету изграђен је софтвер за праћење резултата
научноистраживачког рада, који је прво заживео на Факултету техничких наука, а уз помоћ
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Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој овај систем су прихватиле и све
научноистраживачке установе – факултети и институти у АП Војводини.

Програм издавања научних публикација и одржавање научних скупова
Издавање научних публикација обухвата издавање: монографија (Едиција техничке
науке монографије); издавање часописа и зборника са својих научно стручних скупова.
У оквиру Едиције техничке науке – монографије, издају се монографије којима су
приказани резултати истраживања на појединим пројектима и докторским дисертацијама.
Последњих пет година у оквиру споменуте едиције, штампано је 26 монографија. Према
овом плану ова активност ће се наставити у наредном периоду.
Факултету редовно издаје шест часописа међународног нивоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Journal for Technology of Plasticity,
Computer Science and Information и Computer Sciences and Information System,
Journal of Mechanical Engineering Design
International Journal of Industrial Engineering and Management,
Journal of Graphic Engineering and Design,
Machine Design.

У циљу промовисања научних радова младих дипломираних студената ФТН,
односно њихових мастер радова Факултет је у току 2009. године обновио издавање
Зборника радова ФТН. У наредном периоду Факултет ће се ангажовати да Зборник радова
ФТН буде у потпуности штампан на енглеском језику и да буде електронски доступан
путем сервиса Народне бибилотеке Србије. У Зборнику за наредни период ће бити
предвиђена два броја за објављивање резултата истраживања доктораната.
Факултет техничких наука је 2007. године у циљу благовременог ажурирања
података о научној продукцији покренуо издавање публикације Годишњи извештаја о
научноистраживачком раду - Annual Report. До сада је Факултет издао Годишње извештаје
за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, и у припреми је за 2014. годину и у
наредним годинама ће наставити са овом активношћу.
Научно-стручни скупови представљају значајан облик научно-истраживачког рада
на којима научни кадар саопштава своје најновије научне резултате. Број научних
саветовања и њихова учесталост у организовању је индикатор, с једне стране, сазнајне
продуктивности научног кадра једне установе, а с друге стране, индикатор
заинтересованости те установе да своје научне резултате учини јавним и доступним како
би се омогућило њихово сазнајно и практично деловање.
Факултет, односно његови департмани организују следећe научне скупове:
 ИС – Индустријски системи – сваке треће године од 1975;
 ММА – Флексибилне технологије са међународним учешћем – сваке треће године
ид 1976;
 ИНДИС – Индустријско грађење, планирање и пројектовање – сваке треће године
од 1976. (од 1997. године саветовање је међународног карактера)
 Савремена грађевинска пракса – сваке године од 1981;
23

 Превенција саобраћајних незгода на путевима, међународно саветовање – сваке
друге године од 1991;
 ТРЕНД – Трендови развоја – сваке године од 1994;
 Ее – Енергетска електроника, међународни симпозијум – сваке друге године од
1995;
 DOGS – Дигитална обрада говора и слике од 1996;
 КОД – Конструисање, обликовање и дизајн, међународно саветовање – сваке друге
године од 2000;
 ПСУ-УНС – Енергија и окружење, међународно саветовање – сваке године од 2002;
 ГРИД – међународно саветовање Графичког инжењерства и дизајна – сваке друге
године од 2002;
 ЕТИКУМ - Едукативни научно-стручни скуп из мерења и контроле квалитета у
производном машинству и заштити животне средине – сваке године 2007;
 Хардвер и софтвер;
 ”Foundation of Information Technologies FIT”;
 International Congress of Serbian Society of Mechanics;
 "Еурологистика" Сајам логистике у Новом Саду;
 Студијска конференција „Значај интензивнијег увођења интерне ревизије и
контролинга у јавном сектору Србије“;
 Међународни симпозијум „Технологија, информатика и образовање за друштво
учења и знања“;
 Симпозијум „Биолошки ефекти вештачких електромагнетних поља“, у сарадњи са
Универзитетом у Новом Саду и Медицинским факултетом
 Међународна конференција “Даљинско грејање и хлађење”
 Електротехника у медицини
 Симпозијум студената докторских студија из области грађевинарства, архитектуре и
заштите животне средине
 Интелигентни надзор, управљање и безбедност критичних инфраструктурних
система
 Саветовање "Програми научних истраживања и техничког стваралаштва - у
функцији подршке конкурентној привреди Србије“
 Манифестација “Интернационални дани саобраћаја – ИДС 2010“.
 Конференција „СНАГА МЕДИЈА у нашим рукама“
 Технологија и системи еУправе
Поред ових традиционалних редовно организованих научних скупова, Факултет је
суорганизатор значајних међународних скупова: IEEE Регионална конференција из
инжењеринга система заснованих на рачунару, International Congress of Serbian Society
of Mechanics, ISWA BEACON – “Стратешко планирање у управљању отпадом за
регионе Југоисточне Европе, Средњег истока и Медитерана, International Conference for
Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – ICEIRD,
International
Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CЕ,
INNOWEEK - The week of Innovation, Science and Technology in Novi Sad, International
Scientific Colloquium – Science in Practice, ICET 2009 - 04 International Conference on
Engineering and Technologies, и националиних на регионалном нивоу; ЕТРАН,
ИНФОТЕХ и др.
Радови са свих ових скупова штампају се у зборницима радова које Факултет издаје
у сарадњи са департманом - организатором саветовања.
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Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и
приступа електронским научним базама података
Фондови библиотеке се састоје, углавном, од стручне литературе. Постоји велики
број приручника, енциклопедија, зборника радова и речника потребних за рад. Књижни
фонд чини 46578 књига, од којих издвајамо прилично велики број уџбеника и општи фонд,
који се састоји од стручне литературе на страним језицима. Негде око 22000 наслова су на
страним језицима. На располагању су око 1442 наслова серијских публикација (са 80036
свезака) страних наслова 954, домаћих 488 наслова. У библиотеци се чува 10515
дипломских радова, 1068 дипломских-мастер радова, 54 специјалистичка рада, 776
магистарских радова, 469 докторских радова.
За потребе својих корисника, библиотека има развијену међубиблиотечку позајмицу
са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке Матице српске, и са библиотекама у
иностранству.
Библиотека ФТН-а је реконструисана 2008. године чиме се знатно повећао простор
за смештај уџбеничког фонда и организован је слободан приступ фондовима. Магацински
простор је увећан где је смештен општи фонд, дипломски радови и серијске публикације.
Наши студенти су добили и Интернет центар са 18 радних станица, што им омогућава
претраживање разних база података у земљи и иностранству (путем интернета) 24 часа
дневно.
Библиотека Факултета техничких наука, као и све научне библиотеке државних
институција у Србији су прикључене на академску мрежу, преко које је могућ сталан
приступ сервисима КоБСОНА-а, тако да сви корисници наше библиотеке имају право да
им прилазе преко радних станица на Факултету.
Електронски сервиси за преузимање часописа и књига, који су на располагању
студентима и наставницима су: ЕBSCO, Engineering Village, ProQuest, American
Psychological Association, ScienceDirect, Springer-Link, HeinOnline, Wiley, Sage, Jstor,
HighWire-Press, Cambridge Universitz Press, Oxford Journal, Emerald, Teeal, American
Chemical Society, Institute of Physics, IEEE Computer, American Physics Society.
Информациони систем библиотеке Факултета техничких наука заснива се на
CDS/ISIS бази података, уз коришћење BISIS 4.0 софтвера за управљање наведеном
брзином података. Систем тренутно чини девет рачунара.
Ови рачунари формирају интранет мрежу библиотеке, која је истовремено део
академске рачунарске мреже Универзитета у Новом Саду (ARMUNS), те путем ње има
приступ глобалној рачунарској мрежи – интернету. Путем интернета наша библиотека
остварује сарадњу са Библиотеком Матице српске и њеним ресурсима, такође са Народном
библиотеком Србије у Београду. Пуно значи што смо део Конзорцијума библиотека
Србије за обједињену набавку часописа, тако да преко KоBSONA нашим научним
радницима је доступно око 35000 наслова иночасописа, односно 22 издавача и сервиса.
Наши библиотекари редовно посећују стручне семинаре у Народној библиотеци у
Београду, Матици српској у Новом Саду и осталим центрима у земљи.
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Програм подстицања активности научних стручних друштава која су у
функцији унапређења научноистраживачког рада,
промоције и популаризације науке и технике и старање о очувању
научне технолошке баштине
На факултету делује више међународних или домаћих научно-стручних удружења
или њихових огранака. Њихов циљ је окупаљање научника и истраживача исте или блиске
оријентације, организација научних предавања, семинара, научних скупова и сл.
Најпознатији је огранак глобалног удружења инжењера електротехнике и
електронике IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers), који се бави подручјем
Енергетске и индустријске електронике (Joint Chapter Power Electronics/Industrial
Electronics/Industry Applications).
На Факултету је регистровано и више научно-стручних друштава, као што су:
Друштво за енергетску електронику, Друшво за мерну технику, Друштво за
популаризацију науке, Одбор за изградњу музеја технике ''Теслијанум'', Центар за
предузетништво итд.
Велики број наших професора су чланови руководећих органа домаћих и
међународних научних удружења, научно-стручних асоцијација као и уређивачких одбора
домаћих и страних научно-стручних часописа.
Факултет ће наставити да, заједно са Друштвом за популаризацију науке Нови Сад
ради на реализацији програма подстицања, промоције и популаризације науке, као што је
организације традиционалне манифестације „Ћулумови дани“ као и обележавање
значајних датума, јубилеја познатих научника у чију част се организују научне трибине,
беседе, изложбе, као и штампање мањих публикација и монографија о истакнутим
научницима.

Декан
Проф. др Раде Дорословачки
Програм научно-истраживачке делатности ће се стално развијати, реализовати
и поспешивати у складу са законском регулативом из ове области пре свега: Законом
о научноистраживачкој делатности (''сл. гласник РС'', бр. 110/2005; 50/2006-испр. И
18/2010) и Законом о иновационој делатности (''сл. гласник РС'' бр. 11/2005, 18/2010 и
55/2013) и визијом факултета: остварење високог места у друштву најбољих.
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